
Решения от заседание на НС на 24.06.2021 (Протокол № 21) 

1. НС избра д-р Цветелина Паунова-Кръстева да заеме академична длъжност "доцент" по 

професионално направление 4.3. Биологически науки (микробиология) за нуждите на 

Департамент "Обща микробиология", Лаборатория "Клетъчна микробиология", ИМикБ – 

БАН. 

2. НС избра д-р Илиян Манойлов да заеме длъжност „главен асистент“ по шифър 4.3, 

направление „Биологически науки” за нуждите на Департамент „Имунология”, ИМикБ – 

БАН. 

3. НС единодушно прие представената карта за разпределение на средствата по К2 и 

указанията за попълването й. НС прие прехвърляне на средства от компонент „1.А. 

НАУЧНИ  РЕЗУЛТАТИ“ (5 000 лв.) за разпределение към персонала от лаборанти и 

специалисти на трудов договор, като размерът се определя според това дали са на пълен 

или непълен работен ден. Срокът за предаване на документите към Комисията да бъде 

12.07.2021 г. Комисията ще предостави резултатите от проверката, както и разпределението 

по К2 на членовете на НС на 26.07.2021 г. 

4. НС единодушно прие междинен отчет на доц. С. Стоицова за първата година на проекта 

с Египетска академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) Лаборатория 

"Клетъчна микробиология" с тема: „Подтискане и разрушаване на биофилм-образуването 

чрез нови антибиофилмни наноструктурни материали: мултидисциплинарен подход“. 

5. НС единодушно прие крайния отчет на проф. А. Чорбанов на проект със Словашка 

академия на науките, на тема „Изследване противовъзпалителният ефект на астаксантин, 

сулфорафан и екстракт от Crocus sativus при модели на гризачи на възрастово-обусловени 

заболявания“ 

6. НС единодушно прие крайния отчет на проф. А. Чорбанов на проект със Сръбска 

академия на науките и изкуствата, на тема „Разработване на комбиниран имуно-

терапевтичен подход за лечение на меланома, базиран на подобрена дендритна клетъчна 

ваксина и чекпойнт блокада на имуноглобулин-подобните рецептори“. 

7. НС единодушно прие отчета за 2-ра година на докторант на самостоятелна подготовка 

Мая Ангеловска, шифър 4.3, на тема „Разпространение и харатктеристика на 

ентеропатогенни щамове Yersinia enterocolotica, изолирани от свине“, както и програмата 

за 3-та година на докторантурата. 



8. НС единодушно прие актуализирането на Правилника на ИМикБ с добавката за 

процедурата за назначаване на длъжност „асистент“, гласувана и приета в Правилника на 

БАН. 
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